
Αγαπητοί Κυρίες/οι 

Μετά από τις συζητήσεις με το σύλλογο σας  και σε συνεργασία με δύο μεγάλες εταιρίες του ασφαλιστικού 

χώρου:  

1.Με την AIG μία πολυεθνική  ασφαλιστική εταιρεία με δραστηριοποίηση σε 130 χώρες και υψηλή εξειδίκευση σε 

καλύψεις  Αστικής Ευθύνης και  

 2.Με τη μεγαλύτερη μεσιτική ασφαλειών στην Ελλάδα τη MEGA BROKERS,  που συνεργάζεται με 30            

εταιρείες Ελληνικές και ξένες,  διαμορφώσαμε μαζί ένα πρόγραμμα  Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης. 

Πιο συγκεκριμένα αφορά την κάλυψη των επαγγελματικών λαθών η παραλείψεων κατά την επαγγελματική σας 

δραστηριότητα , την κάλυψη νομικών εξόδων  για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν 

δημιουργηθούν,  καθώς και την αντιμετώπιση τυχόν δυσφήμησης  σε τρίτους   την απόκρουση  απαίτησης τρίτου, 

έξοδα για την αποκατάσταση της επαγγελματικής  φήμης και πολλές άλλες καλύψεις που περιλαμβάνονται στη 

συνημμένη προσφορά ασφάλισης . 

Η κάλυψη  Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης είναι σήμερα αναγκαία καi η μεταφορά του κινδύνου σε μία μεγάλη 

και έμπειρη εταιρεία είναι  επιθυμητή καθημερινά από όλο και περισσότερους επαγγελματίες. 

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα μας ,καθώς και  η γνώση των καταναλωτών για την 

ευθύνη αυτών που συμβουλεύουν η αναλαμβάνουν διεκπεραίωση των υποθέσεών τους (πχ λογιστές, δικηγόροι 

γιατροί κλπ) έχουν ωριμάσει περισσότερο από κάθε άλλη εποχή τους συμπολίτες μας οι οποίοι δικαίως, η αδίκως 

πολλές φορές, καταφεύγουν σε απαιτήσεις αποζημίωσης  από πολλούς επαγγελματίες.  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί επαγγελματίες να υποχρεώνονται σε μεγάλα έξοδα δικαστικά η αποζημιώσεις  

που συχνά  υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητες τους, αλλά και να δέχονται μερικές φορές μια άδικη 

επίθεση η δυσφήμηση με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Επί πλέον η κάλυψη Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης θα βοηθήσει τυχόν συνεργασία  των  ασφαλισμένων μελών 

του συλλόγου σας  με φορείς που ζητούν τις υπηρεσίες  ψυχολόγων και θα είναι σίγουρα ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για αυτούς.  

Όταν δε αυτό προσφέρεται μέσα από τον επαγγελματικό σας σύλλογο είναι ένα ακόμα πλεονέκτημα για τα μέλη 

του διότι  είναι πιο ανταγωνιστικό, και  ποιοτικό, σχεδιάστηκε για να  καλύπτει τις επαγγελματικές σας ανάγκες 

και θα υπάρχει πάντα τόσο ο ασφαλιστικός σύμβουλος όσο και η ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να βοηθήσει 

σε οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί.  

Σήμερα πολλοί επαγγελματικοί σύλλογοι προσφέρουν παρόμοιες καλύψεις στα μέλη τους όπως πχ. Οδοντίατροι, 

Γιατροί, Λογιστές, Δικηγόροι  κλπ με μεγάλη επιτυχία. 

Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα με όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό μελών θα βοηθήσει στην μείωση του 

κόστους (200 Ευρώ ετησίως για εκατό και πλέον συμμετοχές από 310 Ευρώ)  και επί πλέον θα μπορέσουμε  να 

διαμορφώσουμε προτάσεις που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στη συνεργασία μας με σημαντικό όφελος για 

τους συμμετέχοντες 

 Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μπορείτε να στείλετε έως 31/03/2015 εκδήλωση ενδιαφέροντος η να 

συμπληρώσετε την αίτηση ασφάλισης  και να τα στείλετε στο σύλλογό σας  και στο e mail   fotip2@yahoo.gr 

Πιστεύω ότι η προσπάθεια του συλλόγου σας με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, θα στεφθεί με επιτυχία  και 

θα προσφέρουμε όλοι μας  ότι καλύτερο μπορούμε για την ικανοποίηση των  ασφαλιστικών και επαγγελματικών 

σας αναγκών. 

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω  πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 

Παυλόπουλος Φώτης  

Ασφαλιστικός Σύμβουλος - Συνεργάτης της MEGA BROKERS  
Δ/ΝΣΗ: Ελευθερίου Βενιζέλου 55,  Αγία Βαρβάρα  

Τηλ: 210 5696202, κινητό: 6977 616 332  e-mail:    fotip2@yahoo.gr  


